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Conclusie

Uitzoeken wat de beste interventie is voor de behandeling van een vestibulair schwannoom: microchirurgie of stereotactische radiochirurgie/-therapie.
Literatuuronderzoek.
Via een boolean-zoekactie in PubMed (Medline) en Embase werd gezocht naar vergelijkende onderzoeken tussen de
interventies. Ook werd in een later stadium een extra zoekactie uitgevoerd naar onderzoeken die de langetermijneffecten beschreven en grotere patiëntaantallen onderzochten. De artikelen werden gescreend op titel en zo nodig
het abstract.
Er werden 7 onderzoeken gevonden die de behandelingen vergeleken en 5 patiëntenseries die de langetermijneffecten
beschreven. De resultaten waren voor alle uitkomstmaten beter na radiochirurgie. De facialisfunctie en het gehoor
waren beter, er waren geen chirurgische of anesthesiologische complicaties na behandeling, de financiële kosten
waren lager en de kwaliteit van leven was hoger met een snellere terugkeer naar het eigen werk. De resultaten op
de lange termijn kwamen hiermee overeen.
Radiochirurgie is de beste interventie bij patiënten met kleine en middelgrote vestibulaire schwannomen.
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Het vestibulair schwannoom, ook wel acusticusneurinoom genoemd, is na het meningeoom de meest voorkomende goedaardige hersentumor. Generaliserend spreekt
men ook over brughoektumor, naar de lokalisatie in de
cisterna pontocerebellaris: de brughoek tussen pons
(Latijns voor ‘brug’) en cerebellum. In de brughoek is het
vestibulair schwannoom verreweg de meest voorkomende tumor, maar differentiaaldiagnostisch moet men
ook denken aan meningeomen en hersenmetastasen.
Het MRI-beeld van een vestibulair schwannoom is
karakteristiek (figuur 1) en gecombineerd met symptomen zoals asymmetrisch gehoorsverlies, tinnitus, vertigo
of disbalans (vooral in het donker wanneer de visuele
feedback beperkt is) wordt de diagnose gesteld zonder
histologische verificatie.
In Nederland is geen dekkende registratie van het vóórkomen van het vestibulair schwannoom. Alleen de
patiënten met een weefseldiagnose zijn landelijk te traceren. In Denemarken is de registratie betrouwbaarder,
doordat vrijwel alle patiënten met een vestibulair schwannoom naar één gespecialiseerde kliniek gaan. De incidentie blijkt daar 17,4 per miljoen inwoners per jaar.1 Als
we deze gegevens naar Nederland extrapoleren, betekent
dit jaarlijks ongeveer 280 nieuwe patiënten.
Natuurlijk beloop Het grootste deel van de brughoektumoren groeit jarenlang niet of nauwelijks. De heterogeniteit is echter groot: het percentage tumoren dat groeit
varieerde van 15-85% in verschillende studies en bedroeg
46% bij een gemiddelde follow-upduur van 38 maanden.2,3
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FIGUUR 1 Axiale T2-gewogen MRI-opname van een schwannoom, waarop waterrijke structuren en liquor wit worden weergegeven. Er is nog een duidelijk, maar
smal ‘liquorstraatje’ te zien tussen de tumor en de hersenen.

In betere studies met een prospectieve opzet en beeldvorming met MRI bleek echter slechts 29% (95%-BI:
23-37) van de tumoren te groeien tijdens een gemiddelde
follow-upduur van 41 maanden. De groei is over het algemeen ongeveer 1-2 mm per jaar, maar een zeldzame uitschieter van 10 mm is bekend. Er lijken geen parameters
te zijn die voorspellen of een tumor gaat groeien en in
welke mate.2,3 Op den duur treedt er dan altijd gehoorsverslechtering op wat uiteindelijk leidt tot niet-bruikbaar
horen.
Dit milde natuurlijke beloop met relatief geringe klachten
– die bovendien niet verbeteren door een interventie –
rechtvaardigt een uitgangsbeleid van waakzaam afwachten met MRI-controlescans (‘wait and scan’). Als er een
indicatie voor een interventie is, kan worden behandeld
met microchirurgische verwijdering of, al weer vele jaren,
met stereotactische radiochirurgie/-therapie.
Radiochirurgie Bij radiochirurgie wordt in dagbehandeling in één keer een relatief hoge bestralingsdosis met
een zeer grote precisie gegeven op een goed afgrensbaar
en relatief klein doelgebied.24 Hoog-energetische fotonen
worden uiterst precies (binnen 1 mm nauwkeurig) afgeleverd. Als de dosis over meerdere fracties of dagen wordt
verdeeld – meestal bij grotere tumoren – spreekt men
van stereotactische radiotherapie. Door een steile dosisgradiënt (slechts geringe divergentie van de smalle
bestralingsbundel) neemt buiten het doelgebied de
sterkte van de dosis snel af, zodat het omringende
gezonde weefsel minimale straling ontvangt. De grens
aan de steilheid van de dosisgradiënt beperkt de grootste
diameter van een te bestralen gebied tot ongeveer 30 mm
– of nauwkeuriger: een volume van ongeveer 15 ml. Hoe
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kleiner het bestraalde volume is, hoe gunstiger de kans
op succes is. Veel van het radiobiologisch effect wordt
veroorzaakt door schade aan de tumorvasculatuur.
Anders dan bij een operatie wordt de tumor niet verwijderd, maar is de intentie verdere groei tot staan te brengen.
Wij voerden een literatuuronderzoek uit om na te gaan
wat de beste interventie is voor de behandeling van een
vestibulair schwannoom: microchirurgie of stereotactische radiochirurgie/-therapie.

Data en methode
In november 2009 zochten wij in PubMed (Medline) en
Embase naar gecontroleerde klinische onderzoeken
waarin microchirurgie en stereotactische radiochirurgie/therapie worden vergeleken. We gebruikten hiervoor de
volgende zoektermen: (‘vestibular schwannoma’ OR
‘acoustic neuroma’ NOT neurofibromatosis), (management OR treatment OR therapy), (‘clinical trial’ OR ‘controlled study’), (comparison OR compared). De gevonden
artikelen screenden we op titel en eventueel op abstract.
Van de artikelen die we selecteerden, bekeken we ook de
literatuurlijsten. De onderzoeken deelden we in naar
kwaliteit van de individuele studies, naar niveau van
bewijskracht volgens de Oxford Centre for Evidence
Based Medicine (‘level of evidence’: http://www.cebm.
net/index.aspx?o=1025) en volgens de EBRO(‘evidence
based richtlijnontwikkeling’)-richtlijn van het CBO
( h t t p : // w w w. c b o . n l /t h e m a / R i c h t l i j n e n / E B RO handleiding/A-Levels-of-evidence).
De eerste resultaten toonden aan dat radiochirurgie/
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Resultaten
Microchirurgie of radiochirurgie Wij vonden in eerste
instantie 555 publicaties via PubMed (Medline) en 729
publicaties via Embase. Na screening van de artikelen
bleven 7 onderzoeken over die de 2 interventies met
elkaar vergeleken. Gerandomiseerde klinische onderzoeken vonden we niet. Wel vonden we 2 onderzoeken met
een gecontroleerde, prospectieve opzet met vooraf gedefinieerde inclusiecriteria en uitkomstmetingen (tabel
1).4,5 Bij de inclusie waren alle patiënten in hetzelfde stadium van de ziekte. Verder vonden wij 5 retrospectieve
onderzoeken waarbij onderzoeks- en controlegroep
gematcht waren.6-10 De EBRO-richtlijn maakt geen onderscheid tussen prospectieve cohortstudies met vooraf
gedefinieerde inclusie- en uitkomstmaten en retrospectief gematchte studies; alle niet-gerandomiseerde vergelijkende onderzoeken rangschikt deze richtlijn onder
niveau B.

De resultaten waren voor alle uitkomstmaten beter na
radiochirurgie dan na microchirurgie. De facialisfunctie
en het gehoor waren beter, er waren geen chirurgische of
anesthesiologische complicaties na behandeling, de
financiële kosten waren lager en de kwaliteit van leven
was hoger met een snellere terugkeer naar het eigen werk
(tabel 2).
Na microchirurgische excisie van de tumor bleek hooguit 9% van de patiënten alsnog radiochirurgie nodig te
hebben.9 Andersom werd de tumor na radiochirurgie bij
hooguit 5% alsnog geëxcideerd vanwege persisterende
groei (tabel 3). De patiëntkarakteristieken van de behandelgroepen waren goed vergelijkbaar in de onderzoeken.
Alleen de gemiddelde leeftijd was hoger in bijna alle
groepen die werden behandeld met radiochirurgie. Dit
vertekende onze uitkomsten niet, doordat dit leeftijdsverschil leidde tot een voordeel voor de behandeling met
microchirurgie.
Wij kwamen dan ook tot de conclusie dat radiochirurgie
de beste interventie is bij patiënten met kleine en middelgrote vestibulaire schwannomen (tot ongeveer 30 mm
diameter).
Langetermijnresultaten van radiochirurgie De onderzoeken met controlegroep laten een overheersend voordeel zien voor radiochirurgie, maar hun omvang en follow-up zijn beperkt. Vandaar dat wij een tweede zoekactie
ondernamen ter opsporing van observationele studies
met grotere aantallen patiënten en langere follow-up. Wij
vonden 230 publicaties via PubMed en 433 publicaties via
Embase. Na screening van de artikelen resteerden 5
casusseries, die voldeden aan de vooraf geformuleerde
kwaliteitscriteria.11-15 De resultaten bleken binnen redelijk
nauwe grenzen gelijk aan de resultaten die we vonden in
de bovenbeschreven vergelijkende onderzoeken (zie tabel
3). Er werd geen directe mortaliteit gezien en de kans op

TABEL 1 Gepubliceerde interventie-studies bij patiënten met een vestibulair schwannoom, ingedeeld naar niveau van bewijskracht

evidence-niveau* omschrijving studies
CEBM

EBRO

1
2b

A
B

3b

B

4

C

gerandomiseerde klinische studies
niet-gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies
(prospectief )
observationele studies met matchste controlegroep
(retrospectief )
observationele studies zonder controlegroep (casusreeks van
verschillende chirurgische benaderingen, radiochirurgie en
stereotactische radiotherapie)

aantal

uitkomst

geen
2

radiochirurgie beter in beide studies

5

radiochirurgie beter in alle 5 studies

veel

voorkeur voor de in het betreffende artikel beschreven behandeling

* Evidence-niveau volgens de Oxford Centre for Evidence Based Medicine CEBM, respectievelijk de ‘evidence based richtlijnontwikkeling’(EBRO) richtlijn van het CBO.
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-therapie de beste behandeling zou zijn, maar omdat de
omvang van de patiëntgroepen en de lengte van de follow-up beperkt waren, voerden we een aanvullende zoekactie uit. Wij zochten met de termen (‘vestibular schwannoma’ OR ‘acoustic neuroma’ NOT neurofibromatosis),
(radiosurgery OR radiotherapy OR gamma-knife), outcome, long-term. We screenden de gevonden artikelen
op titel en eventueel het abstract. We selecteerden de
studies die voldeden aan de volgende 3 relevant geachte
en eenduidige criteria: dosis van 12-13 Gy op de tumorperiferie (dat is de internationale consensus), ≥ 100
patiënten en een follow-up van ≥ 3 jaar. Meerdere studies
uit hetzelfde instituut hadden steeds een overlap, maar
alleen de recentste, met langste follow-up, werd meegenomen.

1e auteur; jaar

EBMniveau

interventie
en aantal
patiënten

facialis
intact† in %

bruikbaar
horen‡ in %

complicaties‡ opnamedagen werk
in %
hervatting
in %

kosten|| in Hfl levens
kwaliteit¶
in %

Myrseth; 2009

2b

Pollock; 2006

2b

Myrseth; 2005

3b

Regis; 2002

3b

Karpinos; 2002

3b

Van Roijen; 1996

3b
3b

82
100
83
98
80
95
67
100
69
96
90
98
78
91

0
68
5
63
5
32
36
50
40
44
?
?
14
75

14
0
33
11
47
4
41
8
48
5
23
0
38
13

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
36k
14k

Pollock; 1995

MS 28
RS 60
MS 36
RS 46
MS 86
RS 103
MS 110
RS 97
MS 18
RS 49
MS 49
RS 80
MS 40
RS 47

12,5
2,5
?
?
?
?
23
3
2-16
1-2
13
1
9,5
1,4

100
93
?
?
?
?
66
99
88
94
83
98
?
?

↓ 53%

SF36=
GBI ↑
↓
=
↓
=
↓ 39
↓9
?
?
↓ 30
↓ 19
↓ 45
↓ 26

EBM = ‘evidence-based medicine’; = = gelijk; ↑ = verhoogd; ? = niet onderzocht; ↓ = verlaagd;
* Statistisch significant betere uitslagen zijn in rood weergegeven.
† Behouden goede facialisfunctie: house-brackmann-graad 1 en 2.
‡ Behouden bruikbaar horen: American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery klasse A en B, of gardner-robertson-graad I-II .
§ Complicaties: onder meer trigeminusschade, nabloeding, liquorlekkage, meningitis, wondfectie, liquorshunt nodig.
|| Kosten in guldens (Hfl) afgeleid van behandelingskosten (directe kosten) en werkhervatting (indirecte kosten); k = 1000; prijsniveau 1995.
¶ Levenskwaliteit op basis van enqueteformulieren, zoals ‘ShortForm36’(SF36), ‘Glasgow benefit inventory’, ‘Pellet questionnaire’ en ‘Health and labour
questionnaire’.

ben de meeste patiënten vóór een interventie al geen
bruikbaar horen meer. Bij 1% trad een de-novohydro
cephalus op en was een liquorshunt nodig; hetzelfde
percentage als na microchirugie.16 Onze eigen ervaring
met radiochirurgie voor het vestibulair schwannoom, die
we sinds 1992 toepassen, strookt met deze cijfers.17

invaliderende complicaties was verwaarloosbaar. Bij 1-3%
van de patiënten ontstond de noodzaak voor herbehandeling. Het risico op facialisasymmetrie was ongeveer
1%. De kans op trigeminusprikkeling varieerde van 0-6%.
Bruikbaar horen bleef behouden bij minimaal 45%, tot
zelfs 95% voor een bepaalde subgroep.14 Overigens heb50
40
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20
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06
20
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20

02
20

00
20

98
19

96
19

94
19

92
19

90
19
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19
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19

84
19

82

0
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TABEL 2 Uitkomsten van 7 vergelijkende studies naar microchirurgie (MS) en radiochirurgie (RS) voor vestibulair schwannoom: nergens voordeel
voor microchirurgie (bij tumoren < 30mm)*

FIGUUR 2 Aantal microchirurgische ( ) en stereotactische radiochirurgische/radiotherapeutische ( ) interventies voor een vestibulair schwannoom in het Erasmus
Medisch Centrum in 1982-2007. Sinds 2000 is stereotactische radiochirurgie/radiotherapie beschikbaar in Rotterdam.
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1e auteur; jaar
(aantal patiënten)

dosis periferie*
(uitersten)

follow-up
(uitersten)

ziekte stabiel†
(in %)

2e ingreep
(in %)

intacte functie (in %)
n. V‡

n. VII§

n. VIII||

1

99

99

?

3

94

100

54 (subjectief )

10 jaar
10 jaar
actuarieel: actuarieel:
45
100
> 99
60

Friedmann; 2006 (n = 295) 12,5 Gy mediaan (10-22,5) 3,3 jaar gemiddeld
(n = 63 > 5 jaar)
Hempel; 2006 (n = 116) 13 Gy mediaan (10-14,5) 8,2 jaar gemiddeld
(5,3-10,8)
Chopra; 2007 (n = 216)
12 -13 Gy
5,7 jaar mediaan
(n = 41 > 8 jaar)

5 jaar actuarieel:
90
96

Regis; 2007 (n = 1000)

12 Gy allen

97

3

Fukuoka; 2009 (n = 152)

12 Gy mediaan (9-15)

allen > 3 jaar
(3-12)
allen > 5 jaar

10 jaar
actuarieel:
95
100

8 jaar actuarieel:
92

?

97

100

71

3 jaar mediaan
(2,1-4)
?

94

0

86

91

75

levenskwaliteiten kostenstudie
14,5 Gy gemiddeld (10-24) 4 jaar mediaan
(0,25-7)
12 of 14 Gy
≥ 3 jaar

?

?

100

98

?

91

4

95

97

44

?

3

100

100

54

12,2 Gy gemiddeld (10-20) 5,9 jaar gemiddeld
(1-14,2)
12,2 Gy gemiddeld
3,5 jaar gemiddeld
(1-5,2)
12 Gy allen
≥ 2 jaar

89

5

?

95

32

100

0

98

98

63

98

2

?

100

68

7 vergelijkende studies¶
Pollock; 1995
RS (n = 47)
v.Roijen; 1997
RS (n = 92)
Karpinos; 2002
RS (n = 49)
Regis; 2002
RS (n = 97)
Myrseth; 2005
RS (n = 103)
Pollock; 2006
RS (n = 46)
Myrseth; 2009
RS (n = 60)

16,3 gemiddeld (13-18)

10 jaar actuarieel: 1,4
91

? = onbekend.
* Minimale dosis op het volume van de tumor.
† Stabiel = stabiel of kleiner tumorvolume.
‡ Geen sensibiliteitsverlies, paraesthesieën of trigeminusneuralgie bij dosis ≤13 Gy.
§ Behouden goede facialisfunctie: house-brackmann-graad 1 en 2 bij dosis ≤13 Gy.
|| Behouden bruikbaar horen: American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery klasse A en B, of gardner-robertson-graad I-II.
¶ Overeenkomstige RS-resultaten uit 7 vergelijkende studies (kleinere aantallen, kortere follow-up en enkele met hogere doses dan in de bovenstaande
casusseries).

Beschouwing
Op 28 april 1992 werd in Nederland voor het eerst een
patiënt met een vestibulair schwannoom radiochirurgisch behandeld (persoonlijke informatie J.G.W.); een
dagbehandeling met een succeskans van ongeveer 95% en
een kans op ernstige complicaties die kleiner is dan 1%.
Dit is een zeer competitieve behandeling ten opzichte
van microchirurgische excisie. Er heeft zich de laatste
jaren dan ook – zij het verbazend langzaam – een beleidsverschuiving voorgedaan bij de behandeling van patiënten met een vestibulair schwannoom: een verschuiving
van tumorverwijdering, naar beheersing van tumorgroei

en beter behoud van kwaliteit van leven (figuur 2). De
werkgroep Brughoektumoren van het Erasmus Medisch
Centrum werkt op grond van evidence-based beleid – dat
voor dit artikel werd geactualiseerd – met de in figuur 3
en 4 weergegeven leidraad.
Alle patiënten krijgen informatie over alle behandelingsopties en een gericht advies na voorbespreking in de
werkgroep, conform de leidraad. Uiteraard is er ruimte
voor een persoonlijke voorkeur van de patiënt: de behandeling wordt uiteindelijk toegesneden op de tumor en op
de wensen van de patiënt. Na een interventie wordt de
tijd tussen de MRI-controlescans geleidelijk langer van
aanvankelijk jaarlijks tot uiteindelijk elke 5 jaar.
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TABEL 3 Resultaten van radiochirurgie (RS) als behandeling voor vestibulair schwannoom in de literatuur; alleen moderne casusseries met lage
stralingsdosis, minstens 100 patiënten en minstens 3 jaar follow-up zijn geselecteerd. Ter vergelijking staan in het onderste deel van de tabel de
radiochirurgieresultaten toegevoegd uit 7 vergelijkende studies

▼ Leerpunten ▼
O ND ERZO EK

• Bij een patiënt met asymmetrisch gehoorsverlies, eventueel in
combinatie met tinnitus en disbalans, is MRI-onderzoek
aangewezen.
• Na het stellen van de diagnose ‘vestibulair schwannoom’ is een
afwachtend beleid met een jaarlijkse MRI-scan veelal een goed
initieel beleid gezien de langzame groei en de meestal geringe
klachten – die niet verbeteren na een interventie.
• Indicaties voor interventie zijn onder andere contact tussen tumor
en hersenweefsel op de eerste MRI-scan en substantiële groei van
de tumor op vervolgscans.
• Radiochirurgie is de interventie van eerste keus bij kleine en
middelgrote tumoren, microchirurgie is eerste keus bij grote
tumoren.

Vermeend falen van radiochirurgie

De MRI-beelden na radiochirurgie variëren en correcte
interpretatie is essentieel om een onnodige aanvullende
behandeling te voorkómen. Het is meestal een kunstfout
als een patiënt binnen 2 jaar na radiochirurgie wordt
geopereerd.4,14 Zwelling van de tumor – wat te onderscheiden is van groei – wordt gezien bij 14-66%. De volumetoename piekt na 6-9 maanden (uitersten: 3-60) en is
al dan niet tijdelijk.4 Bij een reactieve zwelling heeft 20%
van de patiënten nieuwe klachten, zoals ataxie, hemifaciale spasmen en een gevoelsstoornis tot zelfs neuralgie in

1e MRI:
‘liquorstraatje’
doorgankelijk

‘wait and scan’

1e MRI:
‘liquorstraatje’
geoblitereerd

1e MRI:
‘midline shift’,
niet-symptomatische
compressie

1e onderzoek:
symptomatische
compressie
hersenweefsel

het gelaat. Veel van de neuropathieën zijn tijdelijk en
gaan over zonder behandeling; soms is tijdelijk medicamenteuze behandeling met glucocorticoïden of eventueel
carbamazapine nodig. Ruwweg een kwart van deze
tumoren zal groter blijven, maar vervolgens niet verder
toenemen. Een vervolgbehandeling is alleen nodig als op
minstens 2 vervolgscans de tumor progressief in grootte
blijft toenemen. Als onderdosering van de bestraling
wordt vermeden, in het bijzonder bij grotere tumoren, is
dit bij slechts 1-5% het geval (zie tabel 3).
Secundaire tumoren en sterfte

De kans op secundaire tumoren na bestraling is vooral
psychologisch van belang voor de patiënt. Wereldwijd
zijn vele tienduizenden patiënten radiochirurgisch behandeld. Tot op heden zijn er 8 patiënten beschreven met een
kwaadaardige tumor in bestraald gebied.18 Een dergelijke
tumor komt dan na 5-20 jaar aan het licht. Op basis van
deze getallen en op basis van modelmatige berekeningen,
schat men de kans op een maligne tumor na radiochirurgie op hooguit 1 tumor per 1000 patiënten.19
Een maligne tumor leidt op termijn tot sterfte, maar
radiochirurgie kent geen directe mortaliteit. Dit is een
extra voordeel boven excisie. Volgens Amerikaans onderzoek van 2643 operaties, heeft microchirurgie 3 maanden
na de behandeling een mortaliteit van 0,5%.20 De kans op
sterfte is dus veel kleiner bij radiochirurgie en sterfte
treedt pas op langere termijn op dan bij microchirurgie.

follow-up-MR na 1 jaar:
bij progressie in cisterne
(obliteratie ‘liquorstraatje’)

radiochirurgie,
eventueel SRT

persisterende
groei na bestraling

excisie,
eventueel SRT

rest/recidief en
nodulair > 10 mm

afhankelijk van leeftijd,
ASA-klasse,
levensverwachting

FIGUUR 3 Stroomdiagram voor een behandeladvies na de diagnose ‘vestibulair schwannoom’. ASA = American Society of Anesthesiologists; SRT = stereotactische
radiotherapie.
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De klassieke reden om een patiënt met een vestibulair
schwannoom – met meestal minieme klachten – toch
chirurgie te adviseren, was de verwachting dat de tumor
verder zal groeien en dat de mogelijkheid tot een succesvolle interventie met aanvaardbare complicaties steeds
kleiner wordt. Recente onderzoeken naar de kwaliteit
van leven nopen tot bescheidenheid: verslechtering van
het welbevinden van de patiënt blijkt moeilijk te voorkómen, zelfs bij het electief opereren van relatief kleine
tumoren.21-23 Ook alle vergelijkende studies die we
beschreven in dit artikel tonen een verslechtering van de
kwaliteit van leven bij 30-45% van de geopereerden (zie
tabel 2). Gelijktijdig ontwikkelde de radiochirurgie zich
tot een patiëntvriendelijk alternatief. Dit is een doelmatige dagbehandeling met een lage kans op nieuwe schade
en een verwaarloosbare kans op invaliderende complicaties.
Door in groepsverband en aan de hand van een op wetenschappelijk bewijs gebaseerde leidraad te werken, wordt
consistentie in het beleid bereikt. In het verleden was
tumorverwijdering om het leven te sparen het belangrijkste doel. Tegenwoordig is het doel echter niet alleen
het behandelen van de tumor, maar is er ook ruimte ontstaan voor behoud van de kwaliteit van leven. Voor de
behandeling van deze tumor, die initieel meestal weinig
klachten geeft is ons motto geworden: ‘tumor hetzelfde,
patiënt hetzelfde’.
Dr. K.H. (Bernard) Pauw en prof.dr. Cees J.J. Avezaat leverden een belangrijke
bijdrage aan het tot stand komen van de Rotterdamse leidraad.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

FIGUUR 4 Beleid bij patiënten met de diagnose ‘vestibulair schwannoom’.
ASA = American Society of Anesthesiologists.
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